AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2018
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 10 de desembre de 2018
Horari: de les 20.30 hores a les 20.55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Joan Mª Guillaumet Badia
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, 10 de desembre de 2018, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el
càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.

Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019, juntament amb
les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
Sol·licituds llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2018, es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que
conformen la corporació.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels Decrets dictats, la part dispositiva dels quals és la
següent:
•

Decret 83/2018, sobre admissió de recurs de reposició presentat pel senyor Miquel Camarasa
Darbra i de suspensió del termini per resoldre
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Admetre el recurs de reposició interposat pel senyor Miquel Camarasa Darbra contra el
Decret d’Alcaldia dictat, en data 2 d’octubre de 2018, en el que es va resoldre declarar la no
idoneïtat del “Projecte d’implantació d’una explotació porcina d’engreix, situada en el polígon 5,
parcel·la 184”, d’acord amb l’informe emès per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida,
en data 01.08.2018, i en el que es considera no idoni el projecte presentat.
Segon.- Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment i notificar la resolució, de
conformitat amb l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, atès que aquest Ajuntament, per a poder resoldre, ha de sol·licitar
informe preceptiu a l’OGAU que és l’òrgan competent en la matèria.
Tercer.- Trametre còpia d’aquesta resolució així com del recurs a l’OGAU i sol·licitar que emeti el
preceptiu informe per poder resoldre el recurs presentat.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’interessat indicant el peu de recursos que pot interposar.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 84/2018 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 15.000,00 euros atorgada per Decret de la Presidenta de la
Diputació de Lleida número 4746, de 6 de novembre de 2018, per atendre les despeses
d’arranjament del camí municipal del Papell, a la Sentiu de Sió, amb un pressupost de 30.410,69
euros.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 30.410,69 euros van ser aprovats a
la relació de despeses del mes de setembre de 2018.
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 454 631.04 del Pressupost vigent
de l’any 2018.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 85/2018, sobre el projecte “Paisatges de Ponent” (PO FEDER de Catalunya 2014-2020)
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Prendre coneixement de la proposta de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, especialment
les actuacions que fan referència al municipi de La Sentiu de Sió que consistirà en senyalització i
informació i en recuperació del conjunt el Tossal de les Forques: necròpolis i trinxeres.
Segon.- Autoritzar a la Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació “PAISATGES DE PONENT”,
en cas de consolidar-se el seu finançament mitjançant la seva aprovació en la convocatòria FEDER.
Tercer.-Manifestar el compromís de participar en el finançament del 25%del cost (IVA Inclòs)de les
actuacions incloses en l’operació “PAISATGES DE PONENT” a desenvolupar en el terme municipal,
així com participar proporcionalment en la resta de despeses no territorialitzables del projecte.
Quart.- Deixar constància, als efectes d’acreditar la disponibilitat dels terrenys i edificis per a dur
terme les obres/inversions associades a l’actuació, que totes les inversions contingudes al projecte i
executables dins d’aquest terme municipal s’han previst realitzar en espais i/o immobles tots ells de
titularitat municipal, així com que no es requereix tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 86/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe per import de 10.000,00 euros per fer
front a part de les despeses que han de suposar l’actuació “Substitució dels tancaments de l’escola
Verge de la Guardiola”
Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa T-QUATTRE TANCAMENTS (CIF B25655713)
per un import 14.414,50 euros (11.912,81 euros de base imposable més 2.501,69 euros d’IVA).
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 87/2018, sobre inici aprovació pressupost
Per tot l’exposat RESOLC
Primer.- Sotmetre el Pressupost general per al 2019 a informe de la Intervenció i trametre’l
posteriorment al Ple de la corporació juntament amb els annexos i la documentació a la qual fan
referència els esmentats articles 168 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 88/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2018
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 89/2018, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns
dia 10 de desembre de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el
següent:
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
3. Donar compte del decret de relació de pagaments
4. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019,
juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de
treball.
5. Sol·licituds llicències d’obres
6. Informes d’alcaldia
7. Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

3. DONAR COMPTE DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 88/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2018
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de novembre de 2018 i que
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 40.640,90€.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

PAGAMENTS FETS PER "LA CAIXA"
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

264,26

TELEFONIA FIXA (MFE)

218,01

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

35,44

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (Canon deposició residus)

1671,42

CONSELL COMARCAL (recollida paper i cartró)

174,71

CONSELL COMARCAL (Recollida de rebuig-agost)

866,52

CONSELL COMARCAL (Recollida envasos agost)

116,73

CONSELL COMARCAL (Recollida orgànica agost)

608,96

CONSELL COMARCAL (Recollida vidre agost)

117,49
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CONSELL COMARCAL (Recollida voluminosos)

341,88

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria-gest.
Residus)

316,47

CONSELL COMARCAL ( TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (informe arquitectura)

33,00

CONSELL COMARCAL (Arquitectura setembre)

200,00

CONSELL COMARCAL (SAD social)

134,71

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus
abocador)

493,34

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

94,20

MAPFRE

134,04

OAGRTL (IBI RÚSTICA)

6,26

OAGRTL (IBI SOC. COOP. DEL CAMP)

9,36

AUTOMOTOR, S.A.

3.091,57

ENDESA ENERGIA XXI (Llum pis sobre ajuntament)

16,61

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (església, pis escoles)

65,21

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (LLUM URB. ST. MIQUEL)

536,27

MARTINEZ MONTOLIU, SCP

348,48

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (POTABILITZADORA)

128,78

FACTOR ENERGIA, S.A. (Llum bar)

113,63

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum cal Morros)

101,42

SPECIALS CHECK, SLU

1.756,57

SPECIALS CHECK, SLU

2.772,11

ANNA CALAFELL

1.089,00

AISLACAT DISTRIBUCIONES, S.L.

43,39

PLAMECA, S.A.

482,79

FERRAN FONT MONTPEAT

254,86

NATURGY IBERIA (GNS: 10 FACTURES)

1.658,43

JORDI PLA BIEL

48,21

JORDI PLA BIEL

1.048,15

EDICIONES SANTALLA

504,11

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

3.354,12

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

169,12

ROVIRA SOLE, S.C.P.

159,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP

2.483,07

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES AL PLE DE
NOVEMBRE

112,50

SEGURETAT SOCIAL

4.457,47
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NOMINES

8.348,35
39.986,77

PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ

DESPESES DIVERSES

654,13
654,13

TOTAL PAGAMENTS NOVEMBRE 2018

40.640,90

4. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2019,
JUNTAMENT AMB LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
Vista la proposta que es presenta i atès el contingut de l’Estat de Despeses i Ingressos del projecte de
Pressupost Municipal per l’any 2019, equilibrat amb un total de 558.893,00 euros amb les Bases d’Execució
i Plantilla de Personal que incorpora.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici econòmic 2019,
juntament amb les seves bases d’execució i documents que s’hi annexen, el resum del qual per capítols és el següent:

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

I

Impostos Directes

II

Impostos Indirectes

III

Taxes i altres ingressos

101.833,64

IV

Transferències corrents

158.164,36

V

Ingressos patrimonials

26.250,00

VII

Transferències de capital

50.395,00

216.250,00
6.000,00

TOTAL INGRESSOS

558.893,00

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

I

Despeses de Personal

185.953,00

II

Despeses corrents en béns i serveis

283.640,00

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

1.350,00
10.380,00
7

VI

Inversions reals

68.020,00

IX

Passius Financers

9.550,00

TOTAL DESPESES

558.893,00

Segon: Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
Tercer: Exposar al públic el Pressupost General per al 2019, les bases d'execució i plantilla de personal aprovats, per
termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’eTauler i al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats.
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
Cinquè: Remetre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma.

5. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•
•
•

Expd. 44/2017, a SERAGRO SL, per la pavimentació del sòl, col·locació de dipòsit soterrat d’aigua i
dipòsit per separar residus i reparar teulada del magatzem. Tot al polígon 4, parcel·la 32.
Expd. 20/2018, a Antònia Clariana Marbà per canviar bigues del garatge i reparar balcons, a
l’immoble situat al carrer de la Solana, número 63.
Expd. 26/2018, a Maria Rosa Espejo Arenas, per l’arranjament del jardí de l’immoble situat al carrer
Balaguer, número 5.

6. MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS
PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, des del 16
d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart
i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol
Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els
consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de
marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la
ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment
indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets polítics i
la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència
Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a expressarse democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus drets com a
ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots
han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional
contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre
del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés.
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La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos
contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un
termini màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la
possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal Europeu de
Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi
Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de
Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets
civils i polítics.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep
Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel
referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la
presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca
evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no
bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia
imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i greuges
que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions
de forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que facin també
un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on
sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos
i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia
i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a
l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
7. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa que l’Ajuntament ha aconseguit un ajut de la Diputació de Lleida per import de
10.000 euros per fer front a part de les despeses que suposaran la substitució de les finestres de l’Escola
per unes de PVC.
Així mateix informa que ha aconseguit un ajut de 20.000 euros per fer front a una inversió que s’ha de
realitzar a les piscines ja que es faran desbordables. Afegeix que aquesta actuació també compta amb un
ajut de 20.000 euros més de la mateixa Diputació dins el Pla d’inversions per la millora de la gestió de
l’aigua d’ús públic.
També explica que està pendent de resolució l’ajut sol·licitat a l’IDAE per la segona fase de les obres de
substitució de l’enllumenat públic i que el Departament de Territori ha tret una línia d’ajuts similar en la
qual se sol·licitarà subvenció per la substitució de l’enllumenat de la Urbanització Sant Miquel.
Finalment informa que s’han col·locat uns filtres a la potabilitzadora per poder eliminar el musclo zebrat.
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8. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.55 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 13/2018
Caràcter: extraordinari
Data: dijous, 20 de desembre de 2018
Horari: de les 20.30 hores a les 20.45 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari

S’han excusat d’assistir-hi:

A la Sentiu de Sió, 20 de desembre de 2018, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el
càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.
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Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament de
la Sentiu de Sió, any 2018
2. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2018
3. Proposta aprovar la cancel·lació de l'operació de crèdit concertada amb data 22 de maig de 2012
amb l’entitat financera Banc Popular Español sa (que actualment forma part del Grupo Santander)
1. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2018

DEL

Vista la situació actual de Tresoreria, l’Ajuntament de la Sentiu, té previst l'amortització i posterior
cancel·lació de l'operació de crèdit, signada en data 22 de maig de 2012 entre l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió i l’entitat financera Banc Popular Español SA (que actualment forma part del Grupo Santander), dins el
programa “Fondo para la financiación de los pagos a proveedores”, amb un import pendent de 42.556,48
euros més els interessos que es puguin derivar d’aquesta operació.
El compte 555 té un saldo de 19.200,81 euros. Aquest import s’ha de saldar i per tant s’han d’incorporar al pressupost
de l’any 2018 les despeses que hi figuren.
Així mateix s’han de suplementar algunes partides de despesa corrent atès el proper exhauriment de diverses partides
del pressupost de despeses i/o carència de les mateixes que no poden ajornar-se fins el proper exercici.
La modificació queda finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals i amb anul·lacions o baixes del
crèdit de partides que es consideren que es poden reduir.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2018, d'acord amb el quadre següent:

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

454 210.00

Infraestructura i béns
naturals

28.000,00

4.200,00

32.200,00

338 226.09

Activitats culturals i
esportives

26.000,00

12.000,00

38.000,00

920 226.99

Altres despeses diverses

9.000,00

2.600,00

11.600,00

920 227.99

Treballs realitz altres
empreses

20.500,00

2.829,84

23.329,84

151.640,01

Honoraris projectes tècnics

3.750,00

637,87

4.387,87

011 911.00

Amortitz préstec llarg
termini

14.400,00

42.314,25

56.714,25

7.200,00

598,33

7.798,33

108.850,00

65.180,29

174.030,29

011 913.00

Amortitz préstec llarg
termini

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS
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PARTIDA
920 226,04

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Indemnització Jaume Prat
judici

0,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

8.523,18

8.523,18

8.523,18

8.523,18

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 73.703,47

BAIXES PER TRANSFERÈNCIES
PARTIDA
920 22100

DENOMINACIÓ
Subm energia elèctrica

161 225.01.00 Cànon de l’aigua

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MINORACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

5.200,00

-3.500,00

1.700,00

20.000,00

-3.831,37

16.168,63

1621
250.00.04

CC Noguera Recollida
escom

23.000,00

-637,87

22.362,13

450 623.03

Adquisició maquinària

3.000,00

-1.498,47

1.501,53

920 625.01

Adquisició mobiliari

800,00

-800,00

0,00

52.000,00

-10.267,71

41.732,29

TOTAL:

PARTIDA

87000

DENOMINACIÓ

CONSIG
INICIAL

Romanent de tresoreria
despeses grals

ROMANENT DE
CRÈDIT (2)

CONSIG.
DEFINITIVA

63.435,76

TOTAL:

63.435,76

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 73.703,47

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i/o
anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren que es poden reduir, havent-se de donar a
l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de
no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública.
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2. PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 2/2018
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en relació amb el procediment i la legislació aplicable per
procedir al reconeixement dels crèdits que s’annexen, corresponents a altres exercicis pressupostaris.
Vist l’informe de la Intervenció en el què s’estableix que és possible aquest reconeixement de crèdit.
Atès el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera,
mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost
vigent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:
PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits 2/2018 corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen en l’annex 1 per import de 8.523,18€.
ANY

PROG

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

2018

920

226,04

Indemnització Jaume Prat judici

8.523,18

SUMA TOTAL……………………….

8.523,18

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els corresponents crèdits, amb càrrec a la
partides que corresponguin, de la qual es va realitzar la corresponent retenció.

3. PROPOSTA APROVAR LA CANCEL·LACIÓ DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT CONCERTADA AMB DATA 22 DE
MAIG DE 2012 AMB L’ENTITAT FINANCERA BANC POPULAR ESPAÑOL SA (QUE ACTUALMENT FORMA
PART DEL GRUPO SANTANDER)
El senyor alcalde manifesta la seva satisfacció per poder amortitzar el que queda del préstec de pagaments
a proveïdors. Afegeix que són pocs els Ajuntaments que ho poden fer. Destaca també la bona labor que ha
fet l’equip de govern durant aquests anys, ja que s’han fet força obres i s’ha deixat sanejat l’Ajuntament.
Vista la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la Tresoreria municipal per cancel·lar
alguna de les operacions de crèdit vigents, sense causar distorsions en els plans de Tresoreria que puguin
afectar el compliment de les obligacions de pagament derivades de l'execució del pressupost.
Vist que amb data 14 de desembre de 2018 es va emetre informe d'Intervenció sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
Vist que amb data 14 de desembre de 2018 va ser emès per Tresoreria informe sobre la disponibilitat de
fons, així com sobre la situació i característiques de les operacions de crèdit vigents.
Examinada la documentació que consta en l'expedient, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:
PRIMER. Aprovar la cancel·lació de l'operació de crèdit concertada amb data 22 de maig de 2012 amb
l’entitat financera Banc Popular Español SA (que actualment forma part del Grupo Santander), dins el
programa “Fondo para la financiación de los pagos a proveedores”, amb un import pendent de 42.556,48
euros més els interessos que es puguin derivar d’aquesta operació.
SEGON. Donar trasllat a l'Entitat Financera comunicant la intenció de procedir a la cancel·lació de l'operació
de crèdit i l'import que es pretén cancel·lar.
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TERCER. Donar trasllat de l'expedient a la Tresoreria de l'Entitat perquè faci efectiu l'abonament de l'import
de cancel·lació de l'operació de crèdit.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.45 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 01/2019
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 14 de gener de 2019
Horari: de les 20.30 hores a les 20.45 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
A la Sentiu de Sió, 14 de gener de 2019, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el
càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el condol a la família Terré-Carreño pel traspàs del
senyor Narcís Carreño Moreno.
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Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Sol·licituds llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Les actes de la sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2018 i de la sessió extraordinària de data 20 de
desembre de 2018, es donen per llegides, de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
s’aproven per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels Decrets dictats, la part dispositiva dels quals és la
següent:
•

Decret 90/2018 sobre atorgament ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la
Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de
50,00 euros mensuals per fer front a les despeses ocasionades per l’exercici de les activitats
extraescolars durant l’any 2019, sempre i quan aquestes activitats es continuïn realitzant.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
•

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 91/2018 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.500,00 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació
de Lleida, en la sessió de 26 de novembre de 2018, per l’actuació “Socorristes 2018”, amb un
pressupost de 8.645,00 euros.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 8.645,00 euros han estat aprovats a
les relacions de despeses del mes de juny, juliol i setembre de 2018.
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 920 22799 del pressupost
municipal de l’any 2018.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 92/2018 sobre declaració de situació de jubilació anticipada
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Declarar en situació de jubilació anticipada a Rossend Vilalta Batlle, personal laboral
d'aquest Ajuntament, amb data del dia 16 de novembre de 2018, havent complert 63 anys d'edat i
quedant acreditat un període de cotització efectiva de 43 anys i 77 dies.
SEGON. Notificar a l'interessat aquesta Resolució amb els recursos que siguin pertinents.
TERCER. Remetre aquesta Resolució al Registre de Personal, a la Unitat de Destinació i a Tresoreria
als efectes oportuns.
QUART. Expedir certificats de serveis prestats i de cotitzacions a la Seguretat Social a fi de fer
efectius els drets de caràcter passiu que li corresponguin.
CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 93/2018, de convocatòria de Ple extraordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper
dijous dia 20 de desembre de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el
següent:
ORDRE DEL DIA
4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió, any 2018
5. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2018
6. Proposta aprovar la cancel·lació de l'operació de crèdit concertada amb data 22 de maig de
2012 amb l’entitat financera Banc Popular Español sa (que actualment forma part del Grupo
Santander)
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 94/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe per import de 25.000,00 euros per fer
front a part de les despeses que han de suposar l’actuació “Millora en el tractament de l’aigua a les
piscines municipals”.
Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada titulada “Millora en el tractament de l’aigua a les
piscines municipals”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per un import de 47.898,99 euros
(39.585,95 euros de base imposable més 8.313,04 euros d’IVA) i exposar al públic aquest segon
acord a fi i efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a comptar des de l’endemà de la data de
l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’eTauler i al tauler d’anuncis,
hom pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi oportunes. En el cas de no
presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà
aprovada definitivament aquesta memòria valorada.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 01/2019, sobre contractació de personal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 2 de gener de 2019, el senyor
Francisco Figueras Utgés, amb DNI 40899644D, en règim laboral temporal i a jornada complerta per
desenvolupar tasques de neteja i manteniment de carrers i camins a la brigada municipal.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e
Tauler.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 02/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, consistent en el subministrament
de finestres de PVC per a l’escola Verge de la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa T-QUATTRE TANCAMENTS SLU (CIF
B25655713), el subministrament de finestres de PVC per a l’escola Verge de la Guardiola, descrita
en els antecedents per un import de 14.414,50 euros (11.912,81 BI + 2.501,69 IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
11.912,81 euros (més IVA) cobreix la totalitat de finestres que es necessiten col·locar a l’escola.
Amb el contracte menor es cobreix, per tant, la totalitat del subministrament, que no excedeix de
15.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

321 622 00

11.912,81 BI + 2.501,69 IVA = 14.414,50
€

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 03/2019 sobre sol·licitud substitució actuació dins la convocatòria per a la concessió
d’ajuts als ajuntaments i EMD per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016,
2017, 2018 i 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Que una vegada presentada la documentació requerida per les bases de la convocatòria
per a la concessió d’ajuts als ajuntaments i EMD per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic,
anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019, sol·licitar a la Diputació de Lleida que acordi la substitució de
l’obra inicialment subvencionada per l’actuació “Millora en el tractament de l’aigua a les piscines
municipals”, amb un pressupost de 39.585,95 més 8.313,04 euros d’IVA i amb una subvenció de
20.000,00 euros.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple ordinari que es dugui a terme
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 04/2019 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 8.484,06 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern 37/2018 de la Diputació de Lleida, de 26 de novembre de 2018, per
atendre les despeses de funcionament del consultori mèdic local de la Sentiu de Sió.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 9.001,75 euros s’han aprovat
durant l’any 2018 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 05/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2018
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 06/2019, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns
dia 14 de gener de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia
3. Donar compte del decret de relació de pagaments
4. Sol·licituds llicències d’obres
5. Informes d’alcaldia
6. Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

3. DONAR COMPTE DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Abans de donar compte del decret, el senyor alcalde destaca que el pagament més important d’aquest mes
per import de 42.556,48 euros fa referència a la cancel·lació del préstec que es va fer per pagar als
proveïdors. Afegeix que l’Ajuntament a dia d’avui queda totalment sanejat, i que, per tant, no té deute.
Acaba dient que sense deute, l’Ajuntament podrà destinar el romanent de tresoreria per despeses generals
per finançar inversions financerament sostenibles.
Decret 05/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2018
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de desembre de 2018 i que
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 77.977,29€.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
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Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

PAGAMENTS DESEMBRE FETS PER "LA CAIXA"
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

275,40

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,82

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

33,38

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (recollida paper i cartró)

71,7

CONSELL COMARCAL (Recollida de rebuig
setembre)

355,63

CONSELL COMARCAL (Recollida envasos setembre)

47,91

CONSELL COMARCAL (Recollida orgànica setembre)

249,93

CONSELL COMARCAL (Recollida vidre setembre)

48,22

CONSELL COMARCAL ( TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Arquitectura Novembre)

612,50

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

435,88

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

76,23

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (enllumenat Tossal)

169,97

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula)

26,04

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

67,60

JOAN MONTOLIU, S.L.

121,00

J. FARRE, S.A.

68,27

FERRETERIA VIOLA, S.L.

66,65

RECANVIS MIRÓ

252,07

TUBS 1313, S.A.

46,62

E.S. ALGERRI (GASOIL ESCOLES)

860,00

E.S. ALGERRI (GASOIL TRACTOR)

724,12

E.S. ALGERRI (GASOIL AJUNTAMENT)

1.141,22

CUDÓS 1, S.L.

45,38

MATERIALS FARRENY, S.L.

50,14

RESTAURANT DEL SANTUARI 2000, S.L.L.

854,80

TASHIA, S.L.

1.211,44
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TASHIA, S.L.

252,82

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FACTURES)

1.464,82

EXCAVACIONS LAO

3.682,50

Mª MERCÈ LOPEZ NAVARRO

1.484,80

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Memòria valorada)

1.320,52

GENÍS RÓDENAS VARGAS

232,02

CONSORCI AOC

29,89

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

1.423,44

NATURGY IBERIA, S.A.

59,83

AMPA - EXTRAESCOLARS OCT-NOV.-DESEMBRE

150,00

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA GUARDIOLA

787,50

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES ALS PLENS

262,50

SEGURETAT SOCIAL

4.040,29

PAGUES EXTRA DE DESEMBRE

4.608,93

NOMINES

6.244,39

AMORTITZACIÓ I CANCEL.LACIÓ PRÉSTEC FFPP

42.556,48
77.737,39

PAGAMENTS DESEMBRE FETS PER CAIXA CORPORACIÓ
Despeses diverses

239,9

TOTAL PAGAMENTS DESEMBRE

77.977,29

4. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•

Expd. 27/2018, a Encarnación Camps Trilla, per les obres de consolidació de l’arc d’entrada a
l’habitatge situat al carrer de l’Església, número 13.

5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 07/2019, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
Vista la RESOLUCIÓ TES/2658/2018, de 7 de novembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar
durant l'any 2019.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè té punts
de llum que han quedat obsolets i que ha de substituir.
Atès que el municipi de la Sentiu de Sió es troba en una zona de protecció màxima (E1) envers la
contaminació lumínica i es troba en tràmit per formar part de l’àrea d’influència del punt de referència de
l’Observatori Astronòmic del Montsec.
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Vista la memòria valorada titulada “SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE LA
URBANITZACIÓ SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE LA SENTIU” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 18.080,95 euros (14.942,93 euros de base imposable més 3.138,02 euros en concepte d
‘IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 11 de gener de 2019 següent:
Primer.- Sol·licitar a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat una subvenció per import de 10.848,00 euros, per l’actuació SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE LA SENTIU, amb un pressupost de
18.080,95 euros (14.942,93 euros de base imposable més 3.138,02 euros en concepte d ‘IVA), en el marc de
la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior
realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenirla.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE LA
URBANITZACIÓ SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE LA SENTIU i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 18.080,95 euros (14.942,93 euros de base imposable més 3.138,02 euros en concepte d
‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

6. PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA QUE
ATORGA EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, PER A L’ANY
2019
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
Atès que la convocatòria anual del Departament de Governació, Administracions Públiques per a
l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes local estableix que s’ha d’elegir el càrrec o els càrrecs electes beneficiaris.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Elegir l’alcalde o regidor en que delegui com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga
el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a l’any 2019, amb la dedicació
parcial que correspongui.

7. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
•
•
•

•

Que es col.locarà una barana al carrer de l’Església per evitar que algú caigui.
Que hi ha una trenca d’aigua que sembla que no és important a la urbanització Sant Miquel.
Que s’ha avariat la sonda de la potabilitzadora i això ha suposat que hi hagi hagut alteracions en les
analítiques de l’aigua. Afegeix que l’avaria s’està reparant i que demà dimarts segurament ja estarà
arreglada.
Que s’ha detectat un increment en el consum d’aigua del poble i això potser degut a una trenca.
Que s’hi està treballant per solucionar-ho.
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•
•
•

Que s’ha demanat una subvenció al Departament de Territori per import de 10.848,00 euros per la
substitució de l’enllumenat exterior de la urbanització Sant Miquel.
Que ja s’han substituït les finestres velles de l’escola per les de PVC.
Que a finals de mes o a principis de febrer començaran les obres de millora de les piscines
municipals

8. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.45 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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